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 سكوا()اإل ادية واالجتماعية لغربي آسياة االقتصاللجن

 
 "رفع كفاءة استخدام الطاقة  حولمشروع حساب التنمية الممول من األمم المتحدة 

 في المنطقة العربية" قطاع الخدماتومنزلي في القطاع ال   

 ورشة وطنية حول إعداد وتنفيذ وتقييم سياسات كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني في األردن

  2019 يوليوتموز/ 22، عّمان، المملكة األردنية الهاشمية

 توضيحيةمذكرة 

فآ  تنظم اللجنة االقتصااية ة الاالمتعية ة لبي آ يااا ي كااااابااتع  يلتعيالز رة اللااق الايقة الالليالق العع   ة

ةلى رنهج يت إة اة التاب ق التق  م ا يايت كفيءق ااتخ ام الايقة فآ قايع العبي آ  تيكز ع الاشة الطن ةاألاةز

 .2019 ال ا تعال/  22ع فآ الععلبة األاة  ة الهيشع ة ةّعيزععق  الاشة الععل فآ ات    .األاةزفآ 

 الخلفية( 1)

افة كفيءق  ر اايالع اباايت التنع ة الععا  رش األرم العتح ق اا  تعتبي هذه الااشااة الاطن ة نااعش ة  اااة 

الع يالع إلى تعز ز ق اق ال ال    ه ف . ااتخ ام الايقة فآ القايع العنزلآ القايع الخ ريت فآ العناقة العي  ة

تب  ي فآ ربااتات تنف ذ  يار   التحق ق البنيءاألةضاايء فآ اااااباا ةلى تحباا ش كفيءق ااااتخ ام الايقة فآ قايع 

 .كفيءق ااتخ ام الايقة فآ العبي آ الببن ة الغ ي الببن ة القيئعة

لعبااااااية ق  ةخيتعقةع الفآ ةريكش ااااااا عتع  الع اااااايالع ةلى الععل الذأ تم تنف ذه ةال الجياأ تنف ذه فآ العنا

 لانااةاألةالات الدلرة الاااايئل الةلى تاا ي  عاألاةز رش   نهيالعؤاااباايت اات الصاالة فآ لدلة  ل از اائ قع 

  ال  اااااي األمهزق الالعنتجيت عالعبي آ الحيل ةالحياا ة فآ جاةق الالنايق لتحبااااا ش  ةالاااااااع ةفعيل رخاايت تنف ذ

 .لايقةا تخ اماافآ   ةيل ة البفيءق

 الرئيسيةالمحاور و هدافاأل( 2)

األاةز اات الصلة الالخبياء الاطن  ش فآ  التقن ة للعؤابيتتق  م العبية ق اله ف رش هذه الااشة الاطن ة 

 ةالحيل  فآ العبي آالايقة  ااتخ ام انة ااتيات ج يت قص يق الرتاااة الطا لة األمل الا يايت ردئعة لبفيءقل
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 رش رباااات اااايا ةاللآ رؤلفااااا تم تق  م العبااااية ق الفن ة رش قبل في ق  كعي .القايع الخ ريتالقايع العنزلآ فآ 

 :ع الالك رش خد األاةزفآ  الايقة الالليالق العع   ة اللااقرة  يلتعيالز  الطنآالخب ي اات ياأ 

 ؛ابب  اع األ  اة الالعبنى القايع العنزلآ القايع الخ ريتالايقة فآ  ااتخ ام تق  م إربي يت كفيءق ✓
كفيءق اااااتخ ام  تاب قل القايع العنزلآ القايع الخ ريتاااا نيا اهيت الااااتهدق الايقة فآ  ة ق تاا ي ✓

 ؛الايقة
ع التق  م ةالحيل  فآ العبي آ ةلى العبااااتات الاطنآ  لتاب قهي بفيءق ااااااتخ ام الايقةل تنف ذ ةتح     يار   ✓

 ؛اات األاللا ة فآ التنف ذ  عي فآ الك تح    اامياءات الاالقتصيةعيلياهي العحتعلة ةلى الايقة 
كفيءق اااااتخ ام  تح    األه اف القصااا يق الالعتااااااة الالاا لة األمل لتنف ذ البيار  العاااق امياءات ✓

 .التق  م رتالبيت االاتلعيا العيتباة  هي عالايقة

ش الالخبياء الاطن  ش الذ ش  ععلاز البااا ياااايت الالعباااؤالل  صاااي عآلق اات الته ف العباااية ق الفن ة إلى  نيء 

فآ البدةع ال ااااا عي ف عي  تعلق  قايع البنيء. اااااتباآ  ااااااتخ ام الايقة كفيءق ال يار ةلى تاا ي ااااااتيات ج يت 

ةعل ة  نيء الق اات العاانااااا ة العذكااق ةةدهع الاااااااف تب ة  ااشاااااة ةعل ت ا ب ة الطن ةع التآ ااااااتجعة   ش 

خدت ا عبية ق خب ي اات ياأ ةاللآ الر  -الت ا ب الععلآ ال تخللهي عالاطن  ش العبؤالل ش العبته ف ش الالخبياء

 عي  تنياب ةلى تاا ي ااتيات ج يت قص يق الطا لة األمل الا يايت كفيءق ااتخ ام الايقة  -رش الخب ي الاطنآ

حيل ةرة  بي آ ال ة اةفآ األاةزع  القايع العنزلآ القايع الخ ريتفآ  الع رخاايت  ةطي الععل فضاااااادّ ةش إ

 . اليص  الاا دغ الالتحقق

ة الخلف ة الالعنهج يت الالخااط العي ضاااة الضااايالا ة اة اة هذه االااااتيات ج يت  الااااتافي الااشاااة الت ا ب
 الالب يايت.

 المشاركون( 3) 

رعللآ ةصحيت العصلحة اليئ ب  ش  اضاااتبعى اااباا الاللااق الايقة الالليالق العع   ة فآ األاةز إلى 

 العبااؤالل ش عي فآ الك  الايقةعالع ااياك ش فآ صاا يغة التاا ي التنف ذ ااااتيات ج يت الااا يااايت كفيءق ااااتخ ام 

 .الالع ياكة فآ رنيق ة لب ء   يط العبية ق التقن ة عالصلةرش االأ  ش الاطن ش الالخبياء  الععار 

 

 المكانالموعد والتوقيت و( 4)

الععلبة األاة  ة ع ةّعيزفآ  عبنباااابآ ك فن ق  ع2019  ال اتعال/ 22  ام الااشااااة الاطن ةةق    تمااااااف 

 8:30رش صبيح  ام الاشة الععلع التب ة الجلبة االفتتيا ة فآ البيةة  8:00 ب ة التبج ل فآ البيةة  .الهيشع ة

 صبيًاي.

 

 لغة الورشة( 5)

  .الاا بل ز ةع رة إتياة تيمعة فاا ة يللبت ش العي  ة ا تم تق  م رااة الااشة 
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 المراسالت( 6)

 :رش كل إلى العتعلقة  يلااشة الاالاتفبياات العياادت عبش تام ه 

 السيدة راضية سداوي
  ائ س قبم الايقة

 إةااق ا يايت التنع ة العبت ارة 
 االابااع   يالتع لبنيز

  +961 1 978527 هيتف:
 sedaoui@un.org: آ ال ي   إلبتي

 همنجي بيدالسيد 
 ع قبم الايقةاقتصية ةربؤال  ةال  شؤالز 

 إةااق ا يايت التنع ة العبت ارة 
 االابااع   يالتع لبنيز

  +961 1 978526هيتف: 
 un.orgbida@  ي   إلبتيال آ:

 


